
 

 

 

         

 

Αξηζ.Πξωη. -9-    ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ : 16/1/2017 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΓΩΝΩΝ  ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΙΒΟΤ 

ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ , ΔΦΗΒΩΝ , ΠΑΙΓΩΝ-ΚΟΡΑΙΓΩΝ, ΠΠ-ΠΚ Α΄ 

******************************************* 
 

Από ηην ΔΑ ΔΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ πποκηπύζζονηαι ΑΓΧΝΔ  

ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΗΒΟΤ, ΑΝΓΡΧΝ-ΓΤΝΑΗΚΧΝ, ΔΦΖΒΧΝ, ΠΑΗΓΧΝ – 

ΚΟΡΑΗΓΧΝ, ΠΠ-ΠΚ Α΄, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο

 

1.ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΒΒΑΣΟ 21/01/2017 

 

2.ΣΟΠΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΜΔΛΑΘΡΟ & ΚΛΕΙΣΟ  

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΟ «Σαζνύια Κειεζίδνπ» του Δημοτικού ταδίου 

Αμπελοκήπων. 

 

3.ΖΛΗΚΗΔ -ΚΑΣΖΓΟΡΗΔηελ Ζκεξίδα κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο: 

α) ΑΝΓΡΔ-ΓΤΝΑΗΚΔ πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 1997 & κεγαιύηεξνη-εο 

β) ΔΦΖΒΟΗ – ΝΔΑΝΗΓΔ πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 1998-1999 

γ) ΠΑΗΓΔ-ΚΟΡΑΗΓΔ πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 2000-2001, κόλν. 

δ) ΠΠ-ΠΚ Α΄ πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 2002–2003, κόλν. 

 

ΓΔΝ ΑΓΧΝΗΕΟΝΣΑΗ ΑΘΛΖΣΔ-ΣΡΗE ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΠ-

ΠΚ Β’  

 

4.ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ

ΑΝΓΡΩΝ :60μ.,  60μ.ΔΜΠ., ΜΖΚΟ ,ΣΡΗΠΛΟΤΝ ,   

ΤΦΟ , ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ, ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ :  60 μ. , 60 μ. ΔΜΠ. , ΜΖΚΟ , ΣΡΗΠΛΟΤΝ ,   

ΤΦΟ , ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ, ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ 

ΔΦΗΒΩΝ :  60 μ. ΔΜΠ., ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ 

ΠΑΙΓΩΝ : 60μ., 60μ.ΔΜΠ. , ΜΖΚΟ ,ΣΡΗΠΛΟΤΝ , ΤΦΟ,                

ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ, ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ 

ΚΟΡΑΙΓΩΝ : 60 μ., 60μ. ΔΜΠ., ΜΖΚΟ ,ΣΡΗΠΛΟΤΝ, ΤΦΟ,  ΔΠΗ 

ΚΟΝΣΧ, ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ 

ΠΠ Α΄ :  Μήκορ, 60 μ. ΔΜΠ., 

ΠΚ Α΄ :   Μήκορ, 60 μ. ΔΜΠ.,  

 

 

ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΓΤΜΝΑΣΗΚΧΝ 

& ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ 
ΔΑ ΔΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ      

ΚΑΤΣΑΝΕΟΓΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΣΑΓΗΟ 
546 36 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΣΖΛ.2310 211770, 211779 &FAX: 2310 211799 

e-mail: segasthes@gmail.com 

HELLENIC AMATEUR ATHLETIC 

ASSOCIATION 

EAS SEGAS THESSALONIKIS 
KAFTANZOGLEIO NAT. STADIUM, 546 36, 
THESSALONIKI, GREECE 
ΣΔL: +30 2310 211770,211779 
FAX: +30 2310 211799 

e-mail: segas-dm@otenet.gr 
 



 

 

 

 

 

Σα αγωλίζκαηα ηεο ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ θαη ην Άικα ζε Μήθνο ηωλ 

ΠΠ&ΠΚ Α΄, ζα δηεμαρζνύλ ην άββαην 21/01/2017 ζην ΚΛΔΙΣΟ  

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΟ «Σαζνύια Κειεζίδνπ» ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ 

Ακπεινθήπωλ . 

 

ΠΡΟΟΥΗ:  Σν βάξνο ηνπ νξγάλνπ ηεο θαίξαο, ζηελ θαηεγνξία 

Κνξαζίδωλ ζα είλαη 3kgr. 

 

 

5.ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Έρνπλ νη αζιεηέο-ηξηεο πνπ αλήθνπλ 

ζηελ δύλακε ησλ σκαηείσλ κειώλ ηνπ ΔΓΑ.  

Όλοι οι αθληηέρ -ηπιερ έσοςν δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζε δύο (2)  ΜΟΝΟ 

αγωνίζμαηα. 

 

6.ΣΔΥΝΗΚΑ

α) ηνπο δξόκνπο θαη ζηνπο δξόκνπο κε εκπόδηα ζα ιεηηνπξγεί Φώην-Φίληο 

θαη νη αζιεηέο ζα αγσλίδνληαη ζε ηειηθέο ζεηξέο. 

β) Μπνξεί, αζιεηήο-ηξηα λα αγσληζηεί, ζηα 60κ. Δκπ., ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

θαη ηε κεγαιύηεξε, όηαλ έρεη ην δηθαίσκα. 

γ) Γελ κπνξεί λα αγσληζηεί, ζην ίδην αγώληζκα ζε 2 θαηεγνξίεο.( Μήθνο Π 

θαη Α ή 60κ. Κ θαη Γ) 

 

7.ΓΗΑΓΟΥΗΚΑ ΤΦΖ

Α) Σα αξρηθά ύςε ζην άικα ζε ΤΦΟ & ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ  ζα θαζνξηζηνύλ 

από ηνλ έθνξν ηνπ αγσλίζκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αζιεηέο-ηξηεο. 

Β) ηα άικαηα ΜΖΚΟ  &  ΣΡΗΠΛΟΤΝ κεηά ηηο ηξεηο πξώηεο 

πξνζπάζεηεο ζα ζπλερίδνπλ νη 8 πξώηνη γηα άιιεο ηξεηο πξνζπάζεηεο. 

 

Γ)ΑΠΟΣΑΔΙ ΔΜΠΟΓΙΩΝ 

- 60 κ. εκπ. ΠΠ Α΄ : 5 εκπ. Ύςνο εκπ. 0,84 , 1
ν 
εκπ. από αθεηεξία 13,00 κ. 

ελδηάκεζε απόζηαζε 8,50 κ. ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 13,00 κ. 

- 60 κ. εκπ. ΠΚ Α΄: 5 εκπ. Ύςνο εκπ. 0,76 , 1
ν
εκπ. από αθεηεξία 13,00 κ. 

ελδηάκεζε απόζηαζε 8 κ. ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 15,00 κ. 

- 60 κ. εκπ. ΠΑΗΓΧΝ : 5 εκπ.  Ύςνο 0,91κ. , 1ν εκπ. από αθεηεξία 

13,72κ. ελδηάκεζε απόζηαζε 9,14 κ. ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 9,72 κ. 

- 60 κ. εκπ. ΚΟΡΑΗΓΧΝ : 5 εκπ. Ύςνο 0,76 κ. , 1ν εκπ. από αθεηεξία 

13,00 κ. ελδηάκεζε απόζηαζε 8,50 κ. ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 13,00κ. 

- 60 κ. εκπ. ΔΦΖΒΧΝ : 5 εκπ. Ύςνο 1,00 , 1ν εκπ. από αθεηεξία 13,72κ. 

ελδηάκεζε απόζηαζε 9,14 κ. ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 9,72 κ. 

- 60 κ. εκπ. ΑΝΓΡΧΝ : 5 εκπ. Ύςνο 1,067 , 1ν εκπ. από αθεηεξία 13,72κ. 

ελδηάκεζε απόζηαζε 9,14 κ. ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 9,72 κ. 



 

 

- 60 κ. εκπ. Γ - Ν : 5 εκπ. Ύςνο  0,84, 1ν εκπ. από αθεηεξία 13,00 κ. 

ελδηάκεζε απόζηαζε 8,50 κ. ηειεπηαίν από ηεξκαηηζκό 13,00 κ. 

 

8.ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Θα ηζρύζνπλ νη επίζεκνη Καλνληζκνί ηίβνπ 2016, 

θαζώο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο IAAF,  πνπ ηζρύνπλ γηα ην 2016-17. 

 

9.ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Θα γίλνληαη ζηελ γξακκαηεία ησλ 

αγώλσλ 60΄ ππιν ηην έναπξη ηος κάθε αγωνίζμαηορ 

 

10.ΓΔΝΗΚΑ α) Με ηε θξνληίδα θαη ηελ επζύλε ησλ ζπιιόγσλ νη αζιεηέο 

θαη νη αζιήηξηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζζεί ηαηξηθώο πξηλ από ηνπο 

αγώλεο. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ησλ αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνπνλήζεηο θαη αγώλεο. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 30 παξ. 9 

ηνπ λόκνπ 2725/99, ην Γεληθό Καλνληζκό νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο 

πξσηαζιεκάησλ θαη αγώλσλ ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο 

νκνζπνλδίαο καο 4585/8-10-10 θαη 881/28-3-14.  

Σν δειηίν πγείαο ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο από ηε  ζεώξεζή ηνπ. 

  

β) Όηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε , ζα ξπζκίδεηαη από ηνλ 

Αιπηάξρε ησλ Αγώλσλ θαη ηνλ Σερληθό Τπεύζπλν ησλ αγώλσλ . 

γ)  ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΔΚΣΟ  ΤΝΑΓΧΝΗΜΟΤ 

δ)  ΓΔΝ ΘΑ  ΔΠΗΣΡΑΠΔΗ Ζ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ  ΚΑΝΔΝΑ ΑΘΛΖΣΖ -

ΣΡΗΑ  ΥΧΡΗ ΣΖΝ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΗΓΗΟΣΖΣΑ 

ε) Αζιεηέο πνπ έρνπλ Μεηαγξαθεί ζε λέν σκαηείν θαη δελ έρεη εθδνζεί ην 

Νέν Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο από ην ηκήκα Μεηξώνπ ηνπ ΔΓΑ, 

κπνξνύλ λα αγσληζζνύλ, κε ην παιαηό δειηίν ηνπο ή ηελ Αζηπλνκηθή 

Σαπηόηεηα, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε  θαη ην αληίγξαθν ηεο απόθαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Μεηαγξαθώλ ηνπ ΔΓΑ. 

ζη) Απιθμοί θα δίδονηαι από ηη Γπαμμαηεία ηων αγώνων μόνο ζηα 

αγωνίζμαηα ηων δπόμων. Οι αθληηέρ θα επιζηπέθοςν ζηη Γπαμμαηεία 

ηον απιθμό, μεηά ηο ηέλορ ηος αγώνα ηοςρ. 

δ) Αιινδαπνί Αζιεηέο, πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ζσκαηεία-κέιε ηνπ 

ΔΓΑ, κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο, κε ζπλαγσληζκό, κόλνλ κεηά από 

αίηεκα ηεο Οκνζπνλδίαο, ηεο ρώξαο πνπ πξνέξρνληαη, πξνο  ηνλ ΔΓΑ θαη 

ηε ζρεηηθή έγθξηζε.   

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΒΒΑΣΟ 21/01/2017 

 

ΚΛΔΙΣΟ  ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΟ «Σαζνύια Κειεζίδνπ» ηνπ Γεκνηηθνύ 

ηαδίνπ Ακπεινθήπωλ 

 

ΩΡΑ : 10.00   ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ-Κ /  Μήθνο ΠΠ Α΄/ Κνληώ Γ-Κ 

11.00  ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Π   

11.15  Μήθνο ΠΚ Α΄ 

11.30  Κνληώ Α-Π 

12.00  ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α- Δ 



 

 

 

 

                         ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΜΔΛΑΘΡΟ 

 
14:00 60 Μ. ΔΜΠ. ( Α ) ΜΖΚΟ (Γ-Κ ) ΤΦΟ (Α-Π) 

14:10 60 Μ. ΔΜΠ. ( Δ)   

14:20 60 Μ. ΔΜΠ. ( Π )   

14:30 60 Μ. ΔΜΠ. (ΠΠΑ΄)   

14:45 60 Μ. ΔΜΠ. (Γ)   

15:00 60 Μ. ΔΜΠ. (Κ)  ΤΦΟ (Γ-Κ) 

15:10 60 Μ. ΔΜΠ. (ΠΚΑ΄) ΜΖΚΟ (A-Π)  

15:30 60 Μ. (A)   

15:50 60 Μ. (Γ)   

16:10 60 Μ. (Π) ΣΡΗΠΛΟΤΝ  (Α-Π)  

16:30 60 Μ. (Κ) ΣΡΗΠΛΟΤΝ (Γ-Κ)  

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Τπάξρνπλ ζνβαξά ιεηηνπξγηθά ζέκαηα, κε δεκηέο ιόγν ηεο θαθνθαηξίαο. 

Θα γίλεη ελεκέξωζε γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, ηόζν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, όζν θαη ηπρόλ ελαιιαθηηθνύ ρώξνπ δηεμαγωγήο. 

 

 

 

 

ΜΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ 

 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                            Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣ. ΣΟΜΠΟΤΛΗ                        ΝΙΚ.ΚΟΤΣΟΘΤΜΙΟ 


